
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Рішення 

від     09     жовтня  2015  р.                            № 323 

м. Знам`янка 

 

Про впорядкування облікової  

документації об’єктів культурної  

спадщини в м. Знам’янка  

 

 

З метою впорядкування облікової документації об’єктів культурної спадщини, 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки», виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 
 

1. Затвердити єдиний список об’єктів культурної спадщини міського обліку та 

об’єктів, внесених до Державного обліку нерухомих пам’яток України  (додається).  

2. Затвердити єдиний список балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини. 

(додається). 

3. Затвердити єдиний список меморіальних дошок в м. Знам’янка (додається). 

4. Закріпити за управлінням МА та ЖКГ (нач. Л. Лаптєва) об’єкти культурної 

спадщини відповідно додатку 1 з метою їх обслуговування. 

5. Балансоутримувачам споруд, на яких розміщені дошки, що підпадають під дію 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки»,  

забезпечити демонтаж меморіальних дошок відповідно додатку 2 та передати їх на 

зберігання до міського краєзнавчого музею.  

6. Визначеним балансоутримувачам передбачити роботу по забезпеченню належного 

стану об’єктів культурної спадщини та прилеглих до них територій. 

7. Зняті дошки на зберігання в запасник. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти керуючу справами  

Л.Меренкову.  

 

 

 

      Міський голова                                                     І. Крижановський     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

                                                                                            від   09 жовтня 2015 р. № 323 

 
Перелік об’єктів культурної спадщини, що передаються 

 на обслуговування УМА та ЖКГ 

 

 
№ 

з/п 

Об’єкт культурної спадщини Рішення 

1. Пам’ятний знак на честь 25-ї річниці 

визволення міста. м. Знам’янка,  

вул. Жовтнева, 30 площа перед міським 

Палацом культури. 

 

Відповідно до даного рішення 

2. Пам’ятний знак «Танк Т-34» 

м. Знам’янка, узбіччя Чорного лісу при 

сходженні вулиць Жовтневої і 

Партизанської 

 

Відповідно до даного рішення 

3. Пам’ятний знак-комплекс «Пам’яті 

воїнам Афганістану» м. Знам’янка, 

вул. Фрунзе, 1 

Відповідно до даного рішення 

 

4. 

Пам’ятний знак жертвам голодоморів і 

політичних репресій в Україні. 

м. Знам’янка, вул. Жовтнева, напроти 

буд. №53 

Відповідно до даного рішення 

5. Пам’ятний знак, що увічнює подвиг 

військових частин, які визволяли 

м.Знам’янка у роки ВВв 

Відповідно до даного рішення 

 

 

   Секретар виконкому           Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

                                                                                           від   09 жовтня 2015 р. № 323 

 

Перелік меморіальних дошок, що підлягають демонтажу  

 

№ 

з/п 

Найменування 

пам’ятки 
Адреса 

Історична 

дата 

Рік 

відкриття 

або 

виявлення 

Матеріал, 

розміри(м) 

1. Меморіальна 

дошка на честь 

М.І.Калініна, 

який проводив 

нараду штабу 1-ї 

кінної армії, за 

участю 

С.М.Будьонного 

і 

К.Є.Ворошилова 

вул. Фрунзе, 1 

будинок 

Знам’янського 

районного вузла 

зв’язку 
1918-1920 1975 

Плита – 

лабрадорит 

0,8×0,6 

2. Меморіальна 

дошка на честь 

радянського 

державного 

діяча 

Ворошилова 

К.Є.,  

на честь якого 

названо вулицю 

міста 

вул. 

Ворошилова,41 

площа будівлі 

правління тов. 

«Колос», 

фасад кафе  

 

1918-1920 1977 

Плита – 

лабрадорит 

0,8×0,6 

3. Меморіальна 

дошка  

на честь 

матроса-

балтійця Лебедя 

І.Я., учасника 

подій 

громадянської 

війни у 

м.Знам’янка   

вул. Лебедя, 1 

одноповерховий 

житловий 

будинок  

1918-1920 1977 

Плита – білий 

мармур 

0,6×0,4 

4 Меморіальна 

дошка 

на честь 

встановлення 

Радянської 

влади в 

Знам’янці  

19 січня 1918 р. 

вул. Жовтнева, 

17,  

фасад будівлі 

Знам’янської 

районної 

держадміністрації 

 

 

1918-1920 

 

 

1988 

 

 

Плита – 

лабрадорит 

1,0×0,5 

 

 

                           Секретар виконкому    Л.Меренкова 

 

 

 

 



                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення виконавчого комітету  

                                                                                                              від  09 жовтня  2015 р. № 

323           

 

Перелік балансоутримувачів  

об’єктів культурної спадщини в м. Знам’янка 

 

Об’єкти культурної спадщини 

№ 

з/п 

Об’єкт Місце розташування 

 

Рішення про прийняття на 

баланс, 

балансоутримувач 

1 Братська могила 

радянських воїнів 

 

м. Знам’янка, 

вул. Ворошилова, 41; 

площа офісу товариства з 

додатковою 

відповідальністю «Колос» 

Рішення Знам’янської 

міської ради від 12 вересня 

2006 року № 65 

СВК «Колос» 

2 Будинок, в якому жив 

лікар-революціонер 

А.В.Лисенко 

 

м. Знам’янка,  

вул. Жовтнева, 15 

Охоронний договір  

2006 №3 Знам’янська 

відділкова лікарня  

3 Приміщення КП 

«Знам’янська 

центральна лікарня 

ім.А.В.Лисенка», де 

працював 

А.В.Лисенко – лікар-

революціонер 

 

м. Знам’янка, 

вул. Жовтнева, 15 

Рішення Знам’янської 

міської ради від 12 вересня 

2006 року №65  

Відділкова лікарня ст. 

Знам’янка Одеської 

залізниці 

4 Пам’ятний знак на 

честь 25-ї річниці 

визволення міста. 

 

м. Знам’янка, 

 вул. Жовтнева, 30;  

площа перед міським 

палацом культури 

Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

5 Братська могила 

радянських воїнів. 

 

сел. Знам’янка Друга, вул. 

Леніна, 56; площа перед 

селищним будинком 

культури. 

Рішення  Знам’янської 

Другої селищної ради  від 30 

січня 2008 №153 

Знам’янська Друга селищна 

рада 

6 Братська могила 

радянських воїнів. 

Серед похованих – 

Герой Радянського 

Союзу М.П. Панарін. 

сел. Знам’янка Друга,  

вул. Шевченка, 11; 

територія Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6. 

Рішення  Знам’янської 

Другої селищної ради  від 30 

січня 2008 №153 

Знам’янський міський відділ 

освіти 

7 Військово-

меморіальне 

кладовище. 

 

м. Знам’янка,  

вул. Партизанська. 

Рішення Знам’янської 

міської ради від 6 вересня 

2013 року №1030  

управління МА та ЖКГ 

8 Пам’ятний знак «Танк 

Т-34» 

 

м. Знам’янка,  

узбіччя Чорного лісу при 

сходженні вулиць 

Жовтневої і Партизанської 

Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

9. Братська могила 

радянських партизан.  

сел. Знам’янка Друга, 

територія селищного 

кладовища, вул. 1 Травня. 

Рішення  Знам’янської 

Другої селищної ради  від 30 

січня 2008 №153 



Знам’янська Друга селищна 

рада 

10. Пам’ятний знак 

«Паровоз Е
У 

683-21».  

м. Знам’янка, 

Вокзальна площа 

Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

11. Пам’ятний знак на 

честь партизан 

Чорного лісу:  

с. Водяне Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

12. Пам’ятний знак на 

честь працівників 

локомотивного депо, 

загиблих у В.В.В. 

м. Знам’янка,  

вул. Свердлова, 22, 

територія локомотивного 

депо  

 

Рішення Знам’янської 

міської ради від 12 вересня 

2006 року №65 

локомотивне депо ст. 

Знам’янка Одеської 

залізниці 

13. Пам’ятний знак-

комплекс «Пам’яті 

воїнам Афганістану» 

м. Знам’янка, 

вул. Фрунзе, 1 

Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

14. Пам’ятний знак на 

честь знам’янчан та 

мешканців району, які 

брали участь в 

ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС 

м. Знам’янка,  

територія міського Парку 

відпочинку, 

вул. Жовтнева, 13. 

Управління МА та ЖКГ 

15. Пам’ятний знак 

жертвам голодоморів і 

політичних репресій в 

Україні 

м. Знам’янка, 

вул. Жовтнева 

 

Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

16. Пам’ятник 

Т.Г.Шевченку. 

 

вул. Жовтнева,  

у центрі міста 

Рішення сесії Знам’янської 

міської ради №1302 від 

28.03.2014 р. 

Управління МА та ЖКГ 

17. Пам’ятний знак 

«Електровоз ВЛ 60 пк 

1000» 

 

міський парк  відпочинку Згідно акту приймання-

передачі №1 від 24.12.2013р. 

Між ВСП Локомотивного 

депо м. Знам’янка  та 

Знам’янською дирекцією 

залізничних перевезень  

Знам’янська дирекція 

залізничних перевезень 

18. Пам’ятний знак 

«Героям, загиблим 
за свободу та 

незалежність України» 

 

Площа «Героїв Майдану» Рішення сесії Знам’янської 

міської ради № 1516 від 30 

жовтня  2014 року. «Про 

встановлення пам’ятного 

знаку 

«Героям, загиблим за 

свободу та 

Незалежність України» 

Відповідальні: за належний 

стан об’єкту - ГО 



«Знам’янське об’єднання 

«Майдан», за належний стан 

території - управлінням МА 

та ЖКГ  

Пам’ятні знаки (меморіальні дошки) 

№ 

з/п 

Об’єкт  Місце розташування 

 

Рішення про прийняття на 

баланс, 

балансоутримувач 

1. Лікарю-

революціонеру 

Лисенку А.В.  

вул. Жовтнева, 15 

фасад житлового будинку 

_ 

2. Лікарю-

революціонеру 

Лисенку А.В.  

вул. Жовтнева, 15 

фасад будівлі  КП 

«Знам’янська центральна 

лікарня ім.А.В.Лисенка» 

_ 

3 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь бійців 

організаторської  

партизанської групи 

під командуванням 

Муханова О.П. 

вул. Жовтнева, 17 

Центр дитячо-юнацької 

творчості м.Знам’янки 

_ 

4 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь визволення 

Знам’янки від 

фашистських 

загарбників  

9 грудня 1943 року 

вул. Фрунзе, 1, 

будинок Знам’янського 

районного вузла зв’язку 

_ 

5 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь 

сільськогоспо- 

дарських підприємств 

Знам’янського району, 

які взяли участь в 

побудові Знам’янської  

центральної районної 

лікарні 

вул. Гагаріна, 

фасад будівлі 

поліклінічного відділення 

Знам’янської центральної 

районної лікарні 

_ 

6 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь назви вулиці 

ім’ям льотчика-

космонавта СРСР 

Гагаріна Ю.О. 

вул. Гагаріна, 

південний торець 

будівлі поліклінічного 

відділення Знам’янської 

центральної районної 

лікарні 

_ 

7 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь перебування 

9 грудня 1943 року  у 

м.Знам’янка штабу 32-

го Гвардійського 

стрілецького корпусу 

вул. Жовтнева, 17, 

фасад будівлі Знам’янської 

районної 

держадміністрації 

_ 

8 Пам`ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь підпільно-

диверсійних груп 

локомотивне депо 

м.Знам’янка, 

вул. Свердлова, 22 

стіна ремонтного цеху 

_ 



В.Ю.Рожко та 

А.І.Олександрова, які 

діяли на 

Знам’янському 

залізничному вузлі  

9 Пам`ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь Почесного 

громадянина 

м. Знам’янки 

Героя Соціалістичної 

Праці, машиніста  

Рикунова Г.С.  

локомотивне депо 

м.Знам’янка, 

вул. Свердлова, 22 

стіна Червоного куточка – 

місця зібрань 

локомотивного депо 

_ 

10 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь керівника 

антифашистської 

підпільної групи 

Бацанова П.І.  

сел. Знам’янка, 

 вул.1 Травня, 9; фасад 

Знам’янської школи №7 

_ 

11 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь воїна-

інтернаціоналіста 

лейтенанта  

Козіна В.Г.  

сел. Знам’янка – Друга, 

вул. Шевченка, 11, фасад 

Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6 

_ 

12 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь воїна-

інтернаціоналіста 

рядового  

Гладуна С.В. 

м. Знам’янка, 

вул. Р.Люксембург, 69 

фасад загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 

ім. Т.Г. Шевченка 

_ 

13 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь Почесного 

громадянина 

м. Знам’янка Героя 

Радянського Союзу 

Лінника М.Н.  

м. Знам’янка, 

вул. Пролетарська, 27 

фасад одноповерхового 

житлового будинку, де 

проживав М.Н.Лінник 

_ 

14 Меморіальна дошка 

на честь 

Знам’янського 

підпільного райкому 

КП(б)У, який керував 

партизанською 

боротьбою в тилу 

ворога у серпні 1942 – 

грудні 1943 рр. 

вул. Жовтнева, 19, 

фасад будівлі  

Знам’янської міської ради 

та виконавчого комітету 

міської ради 

- 

15 Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) 

на честь першого 

директора  

Знам’янської 

середньої школи №6  

Римаря Л.А.  

сел.  Знам’янка – Друга, 

вул. Шевченка, 11 

фасад Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6 

_ 

16 Меморіальна дошка 

на честь нащадків 

м. Знам’янка,  

вул. Жовтнева, 23 

Рішення Виконавчого 

комітету Знам’янської 



Т.Г.Шевченка у м. 

Знам’янці К.М. 

Красицької та 

А.В.Красицької 

 міської ради від 14 лютого 

2014 р. № 53; 

Міський краєзнавчий музей 

17 Меморіальна дошки 

Почесному 

громадянину м. 

Знам’янка Шкоді 

В’ячеславу 

Євгеновичу 

 

м. Знам’янка, 

вул. Глібка 28-Б 

 

Рішення Виконавчого 

комітету Знам’янської 

міської 

Ради від 11 квітня 2014р. 

№145; Міський краєзнавчий 

музей 

18 Меморіальна дошка 

на честь  

увічнення пам’яті 

Голого В.А.  
 

 

м. Знам’янка 

вул. Р. Люксембург,69 

фасад  

Рішення Виконавчого 

комітету Знам’янської 

міської 

Ради від 26 грудня № 460; 

Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 ім. Т.Г. 

Шевченка 

19 Пам’ятний знак, що 

увічнює подвиг 

військових частин, які 

визволяли м. 

Знам’янка у роки ВВв  

м. Знам’янка, 

вул. Жовтнева, 30;  

на підніжжі пам’ятного 

знаку на честь 25-ї річниці 

визволення міста.  

Рішення сесії Знам’янської 

міської ради №1709 від 17 

квітня 2015; 

Балансоутримувач не 

визначений; об’єкт 

знаходиться на 

обслуговуванні УМА та 

ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                                            рішенням виконавчого 

комітету  

                                                                                                            від  09 жовтня  2015 р. № 

323 

 

Перелік  

меморіальних дошок в м. Знам’янка 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

пам’ятки 
Адреса 

Історич-

на 

дата 

Рік 

від-

криття 

або 

вияв-

лення 

Матеріал, 

розміри(м) 

1.  Меморіальна дошка 

лікарю-революціонеру 

Лисенку А.В. 

вул. Жовтнева, 15 

фасад житлового 

будинку 

1905 1975 

Плита – 

лабрадорит 

0,6×0,45 

2.  
Меморіальна дошка 

лікарю-революціонеру 

Лисенку А.В. 

 

вул. Жовтнева, 15 

фасад будівлі КП 

«Знам’янська 

центральна лікарня 

ім.А.В.Лисенка»  

1905 1975 

Плита – 

лабрадорит 

0,6×0,45 

3.  Меморіальна дошка на 

честь бійців 

організаторської 

партизанської групи під 

командуванням 

Муханова О.П. 

вул. Жовтнева, 17 

Центр дитячо-

юнацької творчості 

м.Знам’янки 

  

27–28 

липня  

1943 

1990 

Плита – 

лабрадорит 

0,8×0,6 

4.  Меморіальна дошка на 

честь визволення 

Знам’янки від 

фашистських 

загарбників  

9 грудня 1943 року 

вул. Фрунзе, 1, 

будинок 

Знам’янського 

районного вузла 

зв’язку 

1941-

1945 
1975 

Плита – 

лабрадорит 

0,85×0,5 

5.  Меморіальна дошка на 

честь сільськогоспо- 

дарських підприємств 

Знам’янського району, 

які взяли участь в 

побудові Знам’янської  

центральної районної 

лікарні   

вул. Гагаріна, 27 

фасад будівлі 

поліклінічного 

відділення 

Знам’янської 

центральної 

районної лікарні 

1975 1977 

 

Плита – 

лабрадорит 

0,6×0,8 

 

6.  Меморіальна дошка)  

на честь назви вулиці 

ім. льотчика-

космонавта СРСР 

Гагаріна Ю.О.  

вул. Гагаріна,  

південний торець 

будівлі 

поліклінічного 

відділення 

Знам’янської 

центральної 

районної лікарні 

1961 1977 

 

Плита – 

лабрадорит 

0,8×0,6 

 

 

7.  Меморіальна дошка на 

честь перебування  

9 грудня 1943 року        

вул. Жовтнева, 17,  

фасад будівлі 

Знам’янської 

1941-

1945 
1977 

Плита – 

лабрадорит 

0,8×0,6 



у м.Знам’янка штабу 

32-го Гвардійського 

стрілецького корпусу 

районної 

держадміністрації 

8.  Меморіальна дошка 

на честь підпільно-

диверсійних груп 

В.Ю.Рожко та 

А.І.Олександрова, які 

діяли на Знам’янському 

залізничному вузлі  

локомотивне депо 

Знам’янка, 

вул. Свердлова, 22 

стіна ремонтного 

цеху 

 

1941-

1943 
1990 

Плита – 

лабрадорит 

1,05×0,5 

9.  Меморіальна дошка на 

честь Почесного 

громадянина 

м. Знам’янки 

Героя Соціалістичної 

Праці, машиніста  

Рикунова Г.С. 

локомотивне депо 

Знам’янка, 

вул. Свердлова, 22 

стіна Червоного 

куточка  

1944-

1974 
1990 

Плита – 

лабрадорит 

0,5×0,3 

10.  Меморіальна дошка на 

честь керівника 

антифашистської 

підпільної групи 

Бацанова П.І. 

сел. Знам’янка,           

вул. 1 Травня, 9;  

фасад Знам’янської 

школи № 7 

 

 

1941 

 

 

2005 

 

 

Плита – 

лабрадорит 

0,8×0,45 

 

11.  
Меморіальна дошка на 

честь воїна-

інтернаціоналіста 

лейтенанта  

Козіна В.Г. 

сел. Знам’янка -

Друга,  

вул. Шевченка, 11,  

фасад Знам’янської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 

1987 2007 
Плита – 

лабрадорит 

1,0×0,6 

12.  Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) на 

честь воїна-

інтернаціоналіста 

рядового  

Гладуна С.В. 

м. Знам’янка 
вул. Р. Люксембург,69 

фасад 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

№1 ім. Т.Г. Шевченка 

 

 

1986 
2008 

 

 

Плита – 

лабрадорит 

1,3×0,5 

13. Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) на 

честь Почесного 

громадянина 

м. Знам’янка Героя 

Радянського Союзу 

Лінника М.Н. 

м. Знам’янка, 

вул. Пролетарська,27 

фасад 

одноповерхового 

житлового будинку, 

де проживав 

М.Н.Лінник 

 

 

 

1916-

2007 

 

 

2009 

 

 

 

Плита – 

лабрадорит 

1,3×0,5 

14. Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) на 

честь першого 

директора  

Знам’янської середньої 

школи №6  

Римаря Л.А. 

сел.  Знам’янка -

Друга, 

 вул. Шевченка, 11  

фасад Знам’янської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№6 

 

1921-

2009 

 

2010 

 

Плита – 

лабрадорит 

1,3×0,5 

15. Пам’ятний знак 

(меморіальна дошка) на 

честь нащадків 

Т.Г.Шевченка у 

Знам’янці 

м. Знам’янка,  

вул. Жовтнева, 23  

 

 

 

1961-

1976 

 

 

 

2011 

 

 

 

Плита – 

базальт 



К.М.Красицької та 

А.В.Красицької 

0,8×0,5 

16. Меморіальна дошка 

Почесному 

громадянину  

м. Знам’янка  

Шкоді В’ячеславу 

Євгеновичу 

м. Знам’янка,  

вул. Глібка,  28-Б 

1929-

2011 

2014 Бетон, граніт  

0,16× 0,9 

17. Меморіальна дошка на 

честь  

увічнення пам’яті 

Голого В.А.  

 

м. Знам’янка 
вул. Р. Люксембург,69 

фасад 

загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

№1 ім. Т.Г. Шевченка 

1981-

2014 

2015 Граніт 

0,82× 0,40 

18. Пам’ятний знак, що 

увічнює подвиг 

військових частин, які 

визволяли м. Знам’янка 

у роки ВВв  

м. Знам’янка, 

вул. Жовтнева, 30;  

на підніжжі 

пам’ятного знаку на 

честь 25-ї річниці 

визволення міста.  

1941-

1943 

2015 Граніт  

19 Меморіальна дошка на 

честь Знам’янського 

підпільного райкому 

КП(б)У, який керував 

партизанською 

боротьбою в тилу 

ворога у серпні 1942 – 

грудні 1943 рр. 

вул. Жовтнева, 19, 

фасад будівлі  

Знам’янської міської 

ради та виконавчого 

комітету міської 

ради 

1941-

1945 
1985 

Плита – 

лабрадорит 

1,0×0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням виконавчого комітету  

                                                                                          від   09 жовтня 2015 р.  № 323 

 
Єдиний список об’єктів  культурної спадщини міського обліку та об’єктів, внесених 

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

 
№ 

з/п 

Об’єкт культурної 

спадщини 

Місце 

знаходження 

Охорон

ний 

номер 

пам’ят-

ки 

Охоронний 

договір 

Облік об’єкту 

1 Пам’ятний знак – 

комплекс «Пам’яті 

воїнам Афганістану 

м.Знам’янка  

вул. Фрунзе 

11 від 15 лютого 

2008р. №15 

міський список 

ОКС 

2 Братська могила 

радянських воїнів 

м.Знам’янка 

 вул. 

Ворошилова, 

41 

27 від 16 серпня 

2006р. 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України  

3 Братська могила 

радянських воїнів 

смт. Знам’янка, 

 вул. Леніна 56 

29 від 19 червня 

2006р 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

4 Братська могила 

радянських воїнів, 

серед похованих 

Герой Радянського 

Союзу 

М.П. Панарін 

смт. Знам’янка,  

вул. Шевченка, 

територія ЗОШ 

№6 

30 від 19 червня 

2006р. 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

5 Братська могила 

радянських 

партизан 

смт. Знам’янка,  

вул. 1Травня 

1069 від 19 червня 

2006р. 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

6 Будинок, де жив 

А.В. Лисенко 

м. Знам’янка,  

вул. Жовтнева 

15 

1067 2006р. №3 Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

7 Військово-

меморіальне 

кладовище 

м. Знам’янка, 

вул. 

Партизанська 

31 2005 №7 Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

8 Пам’ятний знак на 

честь знам’янчан та 

мешканців району, 

які брали участь у 

ліквідації наслідків 

аварії на 

Чорнобильській 

АЕС 

м. Знам’янка, 

 вул. Жовтнева 

12 16 листопада 

2009 р. № 19 

міський список 

ОКС 

9 Пам’ятний знак  на 

честь партизан 

с. Водяне, 

автотраса Київ 

33 від 19 червня 

2006 року 

Державний 

реєстр 



Чорного лісу - Донецьк нерухомих 

пам’яток 

України 

10 Пам’ятний знак 

жертвам 

голодоморів та 

політичних 

репресій в Україні 

м. Знам’янка,  

вул. Жовтнева 

13 21 лютого 2008 

№17 

міський список 

ОКС 

11 Пам’ятний знак на 

честь 25-річчя 

визволення міста 

від фашистських 

загарбників 

м. Знам’янка,  

вул. Радянська 

28 2005 р. №4 Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

12 Пам’ятний знак на 

честь працівників 

локомотивного 

депо, загиблих у 

роки ВВв 

м. Знам’янка, 

вул. Свердлова 

22 

1070 від 26 червня 

2006р. №13 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

13 Пам’ятний 

технічний знак 

паровоз ЕУ 683-21 

 

м. Знам’янка, 

Привокзальна 

площа 

 

965 від 26 червня 

2006 року №11 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

14 Пам’ятник  

Т. Г. Шевченку 

м. Знам’янка, 

 вул. Жовтнева 

10 12 листопада 

2008 р. № 18 

міський список 

ОКС 

15 Пам’ятно-

технічний знак 

«Танк Т– 34» 

м.Знам’янка, 

вул. 

Партизанська 

964 16 листопада 

2009 р. № 19 

 

Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

16 Приміщення 

залізничної лікарні, 

де працював   

А.В. Лисенко 

 

м. Знам’янка, 

 вул. Жовтнева 

15 

 

1068 2005 р. №3 Державний 

реєстр 

нерухомих 

пам’яток 

України 

  

17 

Пам’ятний знак 

«Електровоз 

ВЛ 60 пк 1000» 

м. Знам’янка 

міський парк  

відпочинку 

_ _ міський список 

ОКС 

18 Пам’ятний знак 

«Героям, загиблим 

за свободу та 

незалежність 

України» 

Площа  

«Героїв 

Майдану» 

_ _ міський список 

ОКС 

 

 


